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Voortgang richtlijnen 

Verschillende regio’s voeren een taak uit voor het 

LCHV. De voortgang van de projecten is als 

volgt: 

Regio Zuid-Holland is bezig met de ontwikkeling 

van de ‘Hygiënerichtlijnen voor Instellingen res-

sorterend onder de Wet op de Jeugdzorg. De 

werkgroepsecretaris is Maaike van Leeuwen van 

de GGD Zuid-Holland Zuid. 

Regio Zeeland/Brabant heeft de ‘Hygiënerichtlij-

nen voor publieksevenementen’ herzien. De 

richtlijnen zijn ingebracht op het Landelijk Over-

leg en de richtlijn wordt naar aanleiding van dit 

overleg aangepast en opnieuw voorgelegd als 

concept op het volgende overleg. Ad Koch is de 

werkgroepsecretaris. Deze regio gaat vervolgens 

de richtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorg-

centra herzien. 

Regio Limburg heeft de herziening van de ‘Hygië-

nerichtlijnen voor kampeergelegenheden, 

groepsaccommodaties en jachthavens’ uitge-

voerd. De richtlijnen zijn op het laatste Landelijk 

Overleg als concept ingebracht en worden nu 

aangepast. Vervolgens worden de richtlijnen nog 

een keer als concept door de leden van het lan-

delijk overleg beoordeeld. De werkgroepsecreta-

ris is Patricia Jansingh van de GGD Limburg 

Noord. 

Algemeen. De ‘Hygiënerichtlijnen voor de Ambu-

lancediensten’ zijn enige tijd geleden als concept 

vastgesteld maar nog niet gepubliceerd. Er wor-

den nog een aantal zaken uitgezocht voordat 

publicatie kan plaatsvinden. Zodra de richtlijnen 

op de website staan, krijgt u middels een auto-

info hierover bericht. 

LCHV Symposium geslaagd! 

Met een vol programma, 63 bezoekers en 10 

sprekers kan het LCHV tevreden terugkijken op 

het symposium van 24 mei. In het Meeting Pla-

za in Utrecht werden de gasten prima verzorgd.  

Er zijn veel verschillende onderwerpen aan bod 

gekomen die door dagvoorzitter Tineke Steen 

(GGD Flevoland) vakkundig aaneen werden 

geregen. Op verzoek van veel mensen zijn de 

presentaties op kennisnet geplaatst, zoeknum-

mer 56411.  

Op het symposium werden naast het opfrissen 

van kennis ook nieuwe technische snufjes geïn-

troduceerd. Zo werd voor het eerst gebruik ge-

maakt van stemkastjes, bij onder andere de 

evaluatie van de dag.  

Ook is het mogelijk om voor dit symposium 

accreditatiepunten te behalen voor het register 

V&VN en de VHIG. Diverse bezoekers van het 

symposium hebben hier al gebruik van ge-

maakt.  

Het LCHV kijkt terug op een geslaagde dag en 

kijkt al uit naar het volgende symposium. 

Thijs Veenstra, 

beleidsmedewerker LCHV 

 

Voortgang Inspectie Tatoeëren en Piercen 

Wijziging Warenwetregeling 

Per 1 juni 2011 zijn er drie wijzigingen door-

gevoerd in de Warenwetregeling tatoeëren en 

piercen.  

A. Op grond van artikel 2, vierde lid, van de 

Warenwetregeling tatoeëren en piercen wordt 

de aanvraag voor een vergunning ingediend bij 

de GGD van de gemeente waar de ruimte is 
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gelegen. In de praktijk komt het voor dat een 

locatie veel dichter bij een naburige GGD is gele-

gen dan bij de ‘eigen’ GGD. GGD’en kunnen on-

derling overeenkomsten afsluiten die het moge-

lijk maken om de aanvraag van een andere GGD 

in behandeling te nemen. Deze wijziging  zorgt 

ervoor dat ondermandaat en ondervolmacht ver-

leend kan worden aan andere GGD’en. Het verle-

nen van ondermandaat en ondervolmacht aan 

een andere GGD mag overigens niet leiden tot 

een hogere retributie voor de ondernemer die 

een vergunning aanvraagt. De retributie bestaat 

voor een deel uit reiskosten (artikel 5, derde en 

vierde lid van de Warenwetregeling tatoeëren en 

piercen). Het verlenen van ondermandaat en 

ondervolmacht zou kunnen leiden tot een langere 

reistijd voor de GGD aan wie ondermandaat en 

ondervolmacht is verleend. Deze extra kosten 

mogen niet in rekening worden gebracht.  

B. Tijdens de behandeling van de wijziging van 

de Warenwet in verband met het hygiënisch wer-

ken bij het aanbrengen van tatoeages, perma-

nente make-up en piercings (Handelingen II 

2005/06, blz. 5794-5800) is gesproken over de 

vergunningplicht. De geldigheidsduur van een 

vergunning is destijds vastgesteld op twee jaar 

(artikel 3, eerste lid, van de Warenwetregeling 

tatoeëren en piercen). Vier jaar na inwerkingtre-

ding van de Warenwetregeling tatoeëren en pier-

cen (lees: 1 juni 2011) zal de geldigheidsduur 

worden vastgesteld op drie jaar. Dit is overeen-

komstig de toezegging die is gedaan aan de 

Tweede Kamer (Kamerstukken II 2005/06, 30 

173, nr. 14). Met deze wijziging wordt uitvoering 

gegeven aan deze toezegging. 

C. De tarieven voor het verstrekken van vergun-

ningen voor tatoeëren, piercen en permanente 

make-up zijn gewijzigd. De tarieven in de Wa-

renwetregeling tatoeëren en piercen zijn geïn-

dexeerd op basis van het CBS loonindexcijfer 

over 2010 van 1,8%. Het nieuwe uurtarief be-

draagt € 97,07. 

 

 
 

Schrijven op laminaatzakjes 
Gebruik een speciale niet-toxische stift die be-

doeld is voor het schrijven op laminaatzakjes. 

 

Deze speciale stiften hebben de volgende ken-

merken: 

� speciale inkt die snel opdroogt en water-, 
licht- en hittebestendig is; 

� bevat geen toxische stoffen; 
� is geschikt voor stoomsterilisatie. 

 

 
 

Schrijf met deze speciale stiften altijd op de 

laminaatzijde, nooit op de papierzijde. 

Schrijf altijd op het peel-off gedeelte van het 

zakje. 

 

Tattoo Convention Amsterdam 

Het weekend na Hemelvaart zijn er weer tattoo-

artiesten en tatoeageliefhebbers uit de hele 

wereld naar de RAI gekomen voor de Internati-

onal Amsterdam Tattoo Convention 2011. Dit is 

dé plek om een tatoeage te laten zetten door de 

beste tatoeëerders. Verder natuurlijk dé plek 

om te kijken en om bekeken te worden. Veel 

mannen lopen dan ook met ontbloot bovenlijf te 

pronken met de meest uiteenlopende tatoeages. 

 

Old school 

Op deze conventie is er altijd veel ruimte voor 

“old school”; variërend van traditioneel Japans, 

waarbij men handmatig de naald in de huid 

duwt, tot de Maori-technieken. Bij deze laatste 

hamert men met een bamboestok haaks op een 

andere staaf. De staaf waarop gehamerd wordt 

heeft op het uiteinde een haakse needlebar. Bij 

deze technieken kom je nog wel tegen dat de 

needlebar zelf gesoldeerd wordt. Iets wat we in 

Nederland steeds minder tegenkomen. Qua 

hygiëne werken deze artiesten ook op correcte 

wijze. Zo worden kussentjes ingepakt met huis-

houdfolie en/of werkt men op een afwasbaar 

kussen. Deze artiesten besteden veel aandacht 

aan de aankleding van hun stand. Hierbij wordt 

er ook wel bamboe op de grond gelegd. Belang-
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rijk is dan dat onder het lichaam waar getatoe-

eerd wordt, het bamboe wordt afgedekt. 

 

 
Tatoeëren met de Maori-techniek. 

 

Aandachtspunten 2010 

Bij de conventie van 2010 was een belangrijk 

aandachtspunt dat er latex handschoenen werden 

gebruikt. Daarnaast werd er veelvuldig gewerkt 

met grote verpakkingen vaseline. De organisatie 

heeft daar dit jaar nog meer aandacht aan ge-

schonken. Zo ontvingen alle standhouders bij 

aankomst een basisset met de informatie waar-

aan tatoeëerders in Nederland moeten voldoen. 

Ook werden er materialen zoals monoverpakkin-

gen vaseline, handalcohol en nitril handschoenen 

verstrekt. Als de handschoenen bij de stand op 

waren, kon men deze gratis via de organisatie 

verkrijgen. Ondanks deze prima facilitering door 

de organisatie zijn er dan toch nog tatoeëerders 

die met grootverpakkingen vaseline werken of 

met latex handschoenen. Op het gebruik van de 

juiste materialen werd door de organisatie toege-

zien door zelf regelmatig een ronde te lopen. Dit 

heeft goed gewerkt, want op de tweede dag van 

de conventie zijn de latex handschoenen niet 

meer aangetroffen.  

 

Verkoop van latex handschoenen 

Op de conventie stonden meerdere buitenlandse 

suppliers die materialen verkopen die internatio-

naal wel zijn toegestaan, maar in Nederland niet 

gebruikt mogen worden. Een voorbeeld hiervan 

zijn de latex handschoenen; dit was verwarrend 

voor veel tatoeëerders met een niet-

Nederlandse nationaliteit. Wellicht kunnen de 

organisaties van evenementen met de suppliers 

afspreken dat dergelijke artikelen op de Neder-

landse conventies iet verkocht worden.   

 

 
Japanse tatoeage (Wabori). De naald wordt 

handmatig onder de huid aangebracht. 

 

Evaluatie 

Als inspecteur is het heel prettig om te zien dat 

hetgeen vorig jaar geadviseerd was en ook in de 

evaluatie werd vastgelegd, nu door de organisa-

tie actief is opgepakt. Ik zie ernaar uit om ook 

in 2012 deze conventie weer te bezoeken en bij 

de voorbereidingen hiervan te adviseren. 

Marty Jacobs 

Inspecteur, GGD Amsterdam 

 

Dermal-anchors, hoe en wat? 

Dermal-anchors zijn wat betreft het aanbren-

gen, de genezing, maar zeker wat betreft het 

weer verwijderen net even anders dan gewone 

piercings. Hier moet je dus bij je inspectie en 

het bevragen van de piercer rekening mee hou-

den. Dermal-anchors gaan wat betreft diepgang 

ook door de lederhuid, dus net als een ‘gewone’ 

piercing. In tegenstelling tot een piercing heeft 

een dermal-anchor slechts één opening in de 

huid, waarbij een heel dun plaatje onder de huid 

wordt aangebracht. Een dermal-anchor is daar-

om moeilijk te reinigen. Het plaatje zal qua to-

taaloppervlak iets groter zijn dan het totaalop-

pervlak bij een gemiddelde piercing.  

De genezingstijd van een dermal-anchor is 

meestal iets langer dan van een gewone pier-

cing. Als je de langste genezingstijd aanhoudt 

die in de tabel in de richtlijnen staat, kom je 

voor dermal-anchors op een goed gemiddelde 

uit.  
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Ook de branche houdt met dermal-anchors ge-

middeld ruimere genezingstijden aan. Variërend 

van de plaats houden de piercers gemiddeld tus-

sen de één en drie maanden aan voor de gene-

zingstijd van een dermal-anchor.  

 

Diverse factoren voor genezingstermijn 

Specifiekere genezingstermijnen aangeven is 

lastig, omdat de genezing ook erg afhankelijk is 

van de individuele persoon en de specifieke 

plaats. Daarnaast zijn er heel veel verschillende 

vormen van dermal-anchors, maar ook implanta-

ten. Daarom is het zeker bij grotere implantaten 

wenselijk dat de piercer nog een keer controleert 

of de genezing voltooid is. Hierbij moet erop ge-

let worden of het implantaat vast gepositioneerd 

is. Tijdens het genezingsproces kan het implan-

taat zich namelijk nog verplaatsen.  

 

Soorten bodymodifications: 
1. Diverse soorten implantaten. Kunstenaars 

ontwikkelen voortdurend nieuwe implantaten. 

De meeste implantaten zijn gemaakt van 

hoogwaardig staal, titanium of niet-giftig 

plastic zoals Tygon. Voor onderhuidse im-

plantaten gebruiken bodymodification-

experts steeds vaker siliconenimplantaten die 

ook in de chirurgie worden gebruikt. 
 

   
Links: implantaat in de vorm van engelenvleu-

gels. Rechts: het bovenlichaam is volgens ken-

ners het meest geschikt voor implantaten, omdat 

je dit minder vaak stoot dan bijvoorbeeld je han-

den. 

 
2. Microdermals, surface-anchors en skindivers. 

Volgens sommige piercers zijn deze implan-

taten populairder aan het worden dan de op-

pervlaktepiercings, omdat ze redelijk een-

voudig te zetten zijn en snel genezen. Een 

microdermal bestaat uit een platte, druppel-

vormige basis waaraan een rechtopstaand 

metalen staafje is bevestigd. Hierop kan een 

sieraad worden gezet. Onder de huid wordt 

een 'zakje' gemaakt met behulp van de biop-

siepunch en de platte basis wordt daarin ge-

plaatst. 
 

   
Links: boven een surface-anchor en onder een stud 
voor een skindiver. Rechts: transdermal hanenkam. 
 

Bron en foto’s: De bodypiercinggids, Librero 

 

Auteurs studieboek winnaars Petra Meer-

burgprijs 

Karlijn Hoondert en Judith Oostendorp hebben 

de Petra Meerburgprijs 2011 gewonnen. Het 

maken van het leerboek 'Verpleegkunde in de 

openbare gezondheidszorg' was voor de jury 

een uitzonderlijke prestatie. Een historisch boek 

met passie, inspiratie en professionalisering van 

en voor (toekomstige) verpleegkundigen in de 

openbare gezondheidszorg, zo vermeldt het 

juryrapport. 

 

Studieboek 

De beide auteurs hebben een keur aan deskun-

dige vakgenoten bereid gevonden om onderde-

len van het vakgebied te beschrijven en de ma-

nier waarop sociaal-verpleegkundigen daar in de 

praktijk uitvoering aan geven. De prijs straalt 

daarom ook af op deze co-auteurs, te weten 

Marij Bartels, Simone van Bergen, Willemien de 

Blauwe, Bert-Jan Bos, Marja Dekker, Jelle Doos-

je, Rita Heinen, Niesje Jansen, Jos Jongeleen en 

Marjo Taal die belangeloos meewerkten. Het 

boek is zowel geschikt voor studenten als voor 

professionals in de praktijk.  

 

Genomineerden 

Naast de winnaars Karlijn Hoondert, werkzaam 

bij de GGD regio Nijmegen en Judith Oosten-

dorp, van GGD Nederland, waren genomineerd: 

� Angelique Maat, GGD West-Brabant met haar 

onderzoek naar tekenbetenpreventie; 

� Maruschka Sebek, KNCV- uberculosefonds 
Den Haag over haar werk in het internationale 

netwerk tuberculoseverpleegkundigen; 

� Maaike van de Graaf, GGD Rotterdam-

Rijnmond over haar project Soa en seksueel 

geweld. 

Na inspirerende presentaties van de genomi-

neerden maakte Petra Meerburg zelf op de Dag 

van de Verpleging de winnaar bekend. 
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v.l.n.r. Karlijn Hoondert ,Petra Meerburg en Ju-

dith Oostendorp 

 

Over de prijs 

De prijs, een roestsculptuur en een geldbedrag 

van € 2500, is op 12 mei voor de vijfde en laats-

te keer uitgereikt. De nu gepensioneerde Petra 

Meerburg die werkzaam was bij de GGD Amster-

dam, zette zich vele jaren in als sociaal-

verpleegkundige en manager in de infectieziekte-

bestrijding. Bij haar 25-jarig ambtsjubileum is de 

Petra Meerburgprijs ingesteld door de Stichting 

Sarphati. De prijs is bestemd voor een verpleeg-

kundige, die een uitzonderlijke prestatie leverde 

voor de infectieziektebestrijding in Nederland of 

Vlaanderen. Het bestuur van V&VN Verpleegkun-

digen Openbare GezondheidsZorg heeft besloten 

de Petra Meerburgprijs te adopteren en de uitrei-

king iedere vijf jaar voort te zetten. 

 

Legionella-update 

Legionellameldingen drinkwater, contact met 

VROM-Inspectie 

Inmiddels is het mogelijk voor eigenaren van 

drinkwaterinstallaties om via een webformulier 

van de VROM-Inspectie (VI) te melden dat er 

legionella is aangetroffen in het drinkwater. Deze 

melding wordt vervolgens automatisch doorge-

stuurd naar de GGD. Het LCHV heeft van een 

aantal GGD’en opmerkingen over deze nieuwe 

werkwijze ontvangen. Dinsdag 25 mei jl. heeft 

het LCHV deze opmerkingen besproken met de 

VI. Tevens is gesproken over het periodieke 

overzicht dat naar GGD’en kan worden verstuurd. 

Een kort overzicht van de afspraken en conclu-

sies: 

1.De keuze 'Anders' bij type instelling blijft ook 

na 1 juli 2011 bestaan. Het LCHV heeft hier-

over haar verbazing uitgesproken. Het LCHV 

had eerder begrepen van de VI dat deze keuze 

zou komen te vervallen om te voorkomen dat 

niet-prioritaire locaties een melding doorgeven. 

De VI geeft twee redenen: sommige prioritai-

re locaties gebruiken de categorie ‘Anders’ 

omdat de specifieke omschrijving van hun lo-

catie niet bij de omschrijving van prioritaire 

locaties staat en niet-prioritaire locaties heb-

ben behoefte hebben om de positieve melding 

door te geven aan de VI. 

Helaas is het technisch niet mogelijk te filtre-

ren op niet-prioritaire locaties. Gevolg is dat 

GGD’en ook nog meldingen kunnen krijgen 

van niet-prioritaire locaties. De VI zal, on-

danks afraden van het LCHV, de niet-

prioritaire locatie wijzen op de zorgplicht. 

GGD’en zijn echter vrij om het advies van het 

CIb te volgen en aan te geven dat preventie 

niet nodig is en dat er ook geen monsters 

meer moeten worden genomen. Afspraak: VI 

gaat bespreken of het mogelijk is om bij 'An-

ders' de opmerking te plaatsen dat niet-

prioritaire locaties 'niet meldingsplichtig' zijn.  

 

 
 

2.In de meldingsmail is op dit moment niet te 

zien wat voor type melding het betreft (eerste 

melding, vervolgmelding of afmelding). Dit 

probleem speelt ook bij de VI inspecteurs. Af-

spraak: VI gaat kijken of het mogelijk is om 

deze melding op te nemen in het onderwerp 

van de e-mail. 
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3.In een aantal gevallen worden bij 'gegevens 

locatie' alleen de gegevens van het lab dat 

monsters heeft genomen vermeld. Het is echter 

van belang dat er een contactpersoon van de 

locatie zelf bekend is. Afspraak: VI gaat kijken 

hoe dit verbeterd kan worden. Dit probleem is 

bij hen bekend. 

4.Per watermonster moet worden aangegeven 

welk type legionella is aangetroffen. In veel ge-

vallen vult men niet alle watermonsters in op 

het formulier, maar voegt men de uitslagen 

van de watermonsters in een bijlage bij. Hier-

door kan op het meldformulier vaak niet 

meteen worden gezien welk type is aangetrof-

fen. Dit is wenselijk in het kader van bronop-

sporing. Afspraak VI gaat kijken of het mogelijk 

is om op het meldformulier aan te geven welke 

typen er allemaal zijn aangetoond. De VI geeft 

aan dat het in ieder geval mogelijk is op het 

periodieke overzicht. 

5.Met het nieuwe systeem is het mogelijk om 

periodiek een overzicht op te stellen van de 

meldingen die gedaan zijn in een regio. De VI 

kan daarin verschillende info opnemen, naar 

wens van de GGD (bijv. type legionella gevon-

den, wel/geen actie VI, etc.) Afspraak: VI 

stuurt binnenkort een voorbeeldoverzicht ter 

beoordeling aan het LCHV. 

6.Het punt 'bekendmaking' geeft onduidelijkheid 

voor zowel de melder als de GGD. Afspraak: Er 

wordt afgesproken om de tekst aan te passen 

en meer uitleg te geven. Belangrijk hierbij is 

dat de melder niet het idee krijgt meteen ver-

bruikers te moeten informeren, maar dat dit 

bepaald wordt door de VROM-Inspectie en dat 

de GGD contact met de melder opneemt over 

de wijze van communiceren. 

7.De melder moet zelf aangeven onder welke 

GGD de locatie valt. Onder andere GG&GD 

Utrecht heeft aangegeven dat zij meldingen 

krijgen van de hele provincie Utrecht terwijl zij 

alleen gaan over de stad Utrecht. Afspraak: VI 

is aan het bekijken of het mogelijk is om de 

postcode van de locatie te koppelen aan de be-

treffende GGD. Dit kan echter niet op korte 

termijn worden gerealiseerd. 

8.Het is voor de GGD niet duidelijk of er acties 

zijn genomen door een VI-inspecteur en zo ja, 

welke acties. VI geeft aan dat er in veel geval-

len niets wordt gedaan en dat zij spelregels 

hebben opgesteld wanneer er contact moet 

worden opgenomen met de locatie. Afspraak: 

VI gaat kijken of het mogelijk is om in het peri-

odieke overzicht te vermelden welke acties zijn 

ondernomen bij welke locaties.  

9.VROM-inspecteurs hebben onvoldoende tijd 

en mankracht om periodiek met alle GGD’en 

te overleggen. Het LCHV geeft aan dat er wel-

licht minder behoefte is aan overleg met de 

inspecteurs omdat na de bijeenkomst in ja-

nuari 2011 de werkwijze van de GGD'en te-

rughoudender is geworden. Afspraak: VI houd 

het LCHV aan als contactpersoon namens de 

GGD'en en periodiek (wanneer hier behoefte 

aan is) zal een overleg plaatsvinden. Het 

LCHV zal de behoefte aan overleg bij de 

GGD'en navragen. 

 

 
 

Drinkwaterbesluit 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(IenM) gaat er nog steeds van uit dat het 

Drinkwaterbesluit per 1 juli van kracht wordt. 

Onder het besluit hangt ook een Drinkwaterre-

geling waarin onder meer is vastgelegd welke 

zorginstellingen legionellapreventie moeten 

uitvoeren. De zogenaamde zorgwoningen met 

een ‘eenvoudige drinkwaterinstallatie’ vallen 

straks buiten de regeling. Het IenM verstaat 

hieronder een samenstel van leidingen, fittingen 

en toestellen, aangesloten op het leidingnet van 

een drinkwaterbedrijf of een collectieve water-

voorziening dan wel op een collectief leidingnet, 

dat in omvang en complexiteit overeenkomt 

met dat van een eengezinswoning. Het LCHV 

had graag een meer expliciete omschrijving 

gezien en zal hierover in gesprek blijven met 

IenM en de VI om te voorkomen dat een ver-

keerde interpretatie ontstaat. 

 

Koeltorens 

Staatssecretaris Atsma van IenM schrijft in een 

brief aan de Tweede Kamer (20 mei 2011) dat 

de registratie en het toezicht van koeltorens 

door gemeenten een lage prioriteit heeft. In 

tegenstelling tot zijn voorganger concludeert de 

Staatssecretaris dat het schriftelijk vastleggen 

van de koeltorenlocaties (registratie) een plicht 

is voor gemeenten. De Staatssecretaris vindt 

ook dat op korte termijn verbetering moet ko-

men in het toezicht door gemeenten. Om dit te 

bereiken stuurt hij alle gemeenten een brief 

waarin hij het belang van het onderwerp aan-

geeft. Accountmanagers van de VI gaan ge-

meenten bezoeken om te onderzoeken of de 
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registratie en het toezicht is verbeterd. Afhanke-

lijk van deze bevindingen zal de Staatssecretaris 

zich beraden op vervolgacties. 

Het is aan te bevelen alle gemeentelijke milieuaf-

delingen binnen de GGD-regio op de hoogte te 

stellen van deze brief. De brief is te vinden op de 

website van de Rijksoverheid: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publica-

ties/kamerstukken/2011/05/20/kamerbrief-

stand-van-zaken-legionellapreventie.html 

 

 
natte koeltoren 

 

Protocol schepen 

Vanwege een recente verhoogde concentratie 

legionella op een binnenvaartschip is het be-

staande protocol van Inspectie Verkeer en Wa-

terstaat (IVW) herzien. De belangrijkste verande-

ring is het introduceren van een nadrukkelijk 

onderscheid tussen passagiersschepen en vracht-

schepen. Bij passagiersschepen is het risico op 

ziekte veel groter (meer mensen en veelal een 

oudere populatie met mogelijk onderliggend lij-

den) en daarom is een actievere rol van de GGD 

voor deze groep wenselijk.  

De GGD wordt volgens het nieuwe protocol eer-

der geïnformeerd indien legionella wordt aange-

troffen op een passagiersschip. Bovendien zijn 

enkele brieven gewijzigd; in de vorige versie liet 

IVW zich uit over aangelegenheden die binnen de 

verantwoordelijkheid van de GGD vallen (zoals 

adviezen aan passagiers die mogelijk blootge-

steld zijn aan legionellabacteriën). Het IVW heeft 

voor rederijen en schippers een brochure opge-

steld over legionella: 

http://www.ivw.nl/Images/Brochure%20legionell

a%202008_tcm247-224970.pdf. Indien er vra-

gen komen over legionella(preventie) bij sche-

pen, kan naar deze brochure worden verwezen.  

Het LCHV verneemt graag van GGD’en of de 

werkwijze van en het contact met IVW inderdaad 

is verbeterd en of er nog (andere) verbeterpun-

ten zijn. Opmerkingen kunnen worden verstuurd 

naar abartels@lchv.nl. 

Alvin Bartels 

Legionelladeskundige CIb/LCI/LCHV 

 

 
 

Voedselveiligheid weer in orde op cultureel 

festival 

Begin 2011 heeft in Utrecht een jaarlijks terug-

kerend cultureel festival plaatsgevonden. Het 

kleurrijke binnenevenement is bezocht door 

ongeveer 9.000 bezoekers. Er stonden meerde-

re kramen waar eten verkocht werd. 

 

Puntjes op de ‘i’ 

Voorafgaand aan dergelijke evenementen orga-

niseert de vergunningverlener van de Gemeen-

te, in dit geval de Dienst Openbare Orde en 

Veiligheid (OOV) van Utrecht, vlak voor de start 

van het evenement nog een schouw om de 

puntjes op de ‘i’ te zetten. Om de hygiëneaf-

spraken te toetsen wordt ook de hygiënist tech-

nische hygiënezorg bij een dergelijke schouw 

uitgenodigd. 

 

Festival 2010 

Tijdens de schouw van vorig jaar bleek de hygi-

ene rondom het voedsel onvoldoende: er was 

nauwelijks koeling aanwezig, warme producten 

konden onvoldoende warm gehouden worden en 

er was geen mogelijkheid om de handen te was-
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sen. Omdat de Voedsel en Waren Autoriteit 

(VWA) controleert op de voedselveiligheid, is er 

contact opgenomen met hen. De VWA is langsge-

komen en constateerde dat de voedselveiligheid 

voor dit evenement niet kon worden gewaar-

borgd. 

De VWA adviseerde per direct te stoppen met de 

verkoop van de bederfelijke waar. De organisatie 

kwam met het voorstel de verkoop van het eten 

voort te zetten, omdat er anders een risico zou 

kunnen ontstaan voor de openbare orde door de 

verwachte onrust onder het publiek. De politie, 

die ook aanwezig was, beaamde het standpunt 

van de organisator, waardoor de verkoop van het 

eten werd voortgezet. Van de 13 kramen werden 

er 9 door de VWA bekeurd. 

 

 
 

Evaluatie 

Tijdens de evaluatie van het evenement bij de 

OOV was ook de VWA aanwezig. Er is afgespro-

ken dat bij dergelijke vergunningplichtige bin-

nenevenementen standaard een zin in de ver-

gunning wordt opgenomen waarin vermeld wordt 

dat de organisator op het gebied van de voe-

dingshygiëne verplicht is te voldoen aan de hygi-

ene-eisen. Deze staan voor de ondernemer op de 

website van de VWA: 

www.vwa.nl/actueel/bestanden/bestand/10373  

 

De organisatie van het evenement heeft voor dit 

jaar informatie over voedselhygiëne verstrekt 

aan alle kraamhouders. De nVWA (nieuwe VWA) 

is weer komen controleren. Er werden nauwelijks 

onregelmatigheden geconstateerd en er werden 

geen bekeuringen gegeven.  

Het tijdig informeren van de nVWA door GGD'en 

in gevallen waarbij de voedingshygiëne onvol-

doende is, kan een positieve bijdrage leveren aan 

de voedselveiligheid.  

Stijn van Hassel 

Hygiënist THZ, GG&GD Utrecht. 

Column opleiding Hygiënist OGZ 

Het is al enkele jaren geleden dat ik dit gevoel 

heb gehad… tentamenstress! 

Het is toch spannend, wat zal er gevraagd wor-

den en het is wel heel belangrijk dat om alle 

vakken te halen.  

Op de dag van het tentamen rijd ik ’s ochtends 

in alle vroegte weg, ik wil zeker niet te laat ko-

men. Eenmaal aangekomen voel ik in mijn buik 

toch wel wat kriebels en schiet er van alles door 

mijn hoofd. Hoe zat het nou met de Peptidogly-

caansynthese en antibiotica? Ik denk dat ik een 

black-out heb. Gelukkig komt deze vraag niet 

voor in het tentamen en weet ik overal wel een 

antwoord op te geven. Nu nog hopen dat het 

ook het juiste antwoord is.  

Uiteindelijk komen de uitslagen binnen, we heb-

ben het allemaal gehaald! Er zitten zelfs hoge 

scores tussen. We zijn trots op onszelf en op 

elkaar. 

 

 
Helen, Christa (columnist) en Greet op het dak 

van het UMCG in Groningen. 

 

Start inschrijving opleiding Hygiënist OGZ! 

De inschrijving voor het tweede opleidingsjaar 

van de opleiding Hygiënist Openbare Gezond-

heidszorg / Adviseur Infectiepreventie aan het 

Wenckebach Instituut is geopend. Voorwaarde 

voor de start van de tweede opleiding is dat er 

voldoende aanmeldingen zijn, maar gelukkig is 

er al uit diverse hoeken van het land belangstel-

ling getoond! 
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Meer informatie is te krijgen bij het Wenkebach 

Instituut, www.wenckebachinstituut.nl of via 

Thijs Veenstra van het LCHV, 020–5555 415. 

 

 
 

Ship Sanitation in de overzeese gebieden 

Sinds 10 oktober 2010 bestaan de Nederlandse 

Antillen niet meer. Curaçao en Sint Maarten zijn 

vanaf deze datum zelfstandige landen binnen het 

Nederlandse koninkrijk, net als Aruba. Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) hebben 

een nieuwe status als bijzondere gemeente. Met 

deze status horen zij direct bij Nederland. De 

Nederlandse overheid neemt de bestuurstaken 

van de regering van de BES-eilanden over. 

 

 
 

Bijzondere gemeente’ 

Met hun nieuwe status als ‘bijzondere gemeente’ 

zijn de BES-eilanden officieel erkend als ‘open-

baar lichaam’ van Nederland. Dit is geregeld in 

de Wet Openbare lichamen BES. Andere openba-

re lichamen zijn het Rijk, gemeenten, provincies 

en waterschappen.  

Na 10 oktober 2010 blijft ook de Antilliaanse 

wetgeving gelden. Tenzij een van de BES-wetten 

een Antilliaanse wet heeft vervangen. Het één op 

één doorvoeren van de Nederlandse wetgeving is 

niet mogelijk. Het zou veel onrust veroorzaken 

op de eilanden, omdat deze voor de Nederlandse 

situatie is gemaakt. Daarom wordt de Nederland-

se wetgeving stapsgewijs doorgevoerd waarbij 

zorgvuldig naar de situatie per eiland wordt ge-

keken. 

 

Implementeren van de IHR 

Ook de International Health Regulations (IHR) 

worden op de manier zoals deze in Nederland 

zijn, op de BES-eilanden geïmplementeerd. Op 

25 juni zal daarom een delegatie van het LCHV 

vertrekken om op Bonaire een vierdaagse basis-

cursus Ship Sanitation Certificate te geven aan 

medewerkers van de gezondheidsdiensten van 

de BES-eilanden.  

Het is een interessant project; deze gezond-

heidsdiensten zijn namelijk anders georgani-

seerd dan we in Nederland gewend zijn en heb-

ben ook andere kerntaken. De afdeling ‘Hygiëni-

sche dienst’, zoals deze op Bonaire wordt ge-

noemd, heeft bijvoorbeeld als hoogste prioriteit 

het beheersen van de mug die Dengue ver-

spreidt. Ook hebben de medewerkers andere 

opleidingen gehad dan de THZ-medewerkers in 

Nederland.  

Ship Sanitation Certifiates worden al wel uitge-

geven, maar de inspecties zijn grotendeels nog 

gebaseerd op de oude ontrattingscertificaten. 

De andere overzeese gebieden (Curaçao, Aruba, 

Sint Maarten en Suriname) zijn ook in de gele-

genheid gesteld om (tegen een vergoeding) aan 

de cursus deel te nemen. En daar wordt dank-

baar gebruik van gemaakt. 

Thijs Veenstra 

Beleidsmedewerker LCHV 

 

 
Kralendijk, Bonaire 

 

Nieuwe tarieven Ship Sanitation Certificate 

1 juli 2011 

Het tarief voor het uitgeven van Ship Sanitation 

certificates wordt per 1 juli 2011 gewijzigd. De 

wijziging in de Regeling publieke gezondheid en 

daarmee het nieuwe uurtarief van € 97,07 zijn 

geïndexeerd op basis van het CBS loonindexcij-

fer over 2010 van 1,8%. 
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Indien er buiten ‘normale’ werktijden inspecties 

verricht worden, gelden andere tarieven. Het 

totaaloverzicht is als volgt: 

 

Werktijden Kosten per  

1 juli 2011 

Maandag tot en met vrijdag 

tussen 06.00 en 20.00 uur 

€ 97,07 

per uur 

Maandag tot en met vrijdag 

tussen 20.00 en 06.00 uur, 

alsmede op zaterdag 

€ 145,61 

per uur 

Zondag € 194,14 

per uur  

Voorrijkosten  € 24,27 

per kwartier 

Verlenging van certificaat (ex-

tention) 

€ 97,07 

per certificaat 

 

SSC: waarde(loos)papier 

Een inspecteur van Port State heeft onlangs con-

tact opgenomen met de GGD Kennemerland om-

dat er twijfel was over de echtheid van een Ship 

Sanitation Certificate. De naam van de inspecteur 

die op het certificaat vermeld stond, bestaat na-

melijk niet. Een duidelijk geval van fraude. In dit 

geval hebben Port State en de GGD Kennemer-

land deze zaak verder afgehandeld.  

 

Toezichthouder 

Het LCHV heeft uitgezocht wat een SSC-

inspecteur in een voorkomend geval het beste 

kan doen. Als eerste is het belangrijk om te we-

ten dat een SSC-inspecteur een toezichthouder is 

en geen opsporingsbevoegdheden heeft. Houd er 

rekening mee dat er mogelijk een strafrechtelijk 

onderzoek ingesteld moet worden en dat dit on-

derzoek niet belemmerd wordt. 

 

Contact met achterwacht 

Neem contact op met je achterwacht of het 

LCHV. Er kan dan gekeken worden of een be-

paald land een certificaat af mag geven en/of de 

inspecteur die vermeld is op het certificaat, daad-

werkelijk bestaat.  

 

Certificaat niet van boord nemen 

Laat het certificaat aan boord, een SSC-

inspecteur is namelijk niet bevoegd om een certi-

ficaat van boord te nemen. Schakel hiervoor de 

Waterpolitie in. De Waterpolitie is een onderdeel 

van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) 

en is bereikbaar via het telefoonnummer 0343-

535353. Ook via het landelijk nummer 0900-

8844 (Geen spoed, wel politie) kan de Waterpoli-

tie ingeschakeld worden. 

 

Voorkomen en genezen 

Momenteel blijkt het redelijk eenvoudig om een 

SSC-certificaat te vervalsen. Vanuit het LCHV 

wordt er gekeken hoe dit veranderd kan wor-

den. Mogelijk zou een reliëfstempel, al dan niet 

met een gekleurd zegel, gebruikt kunnen wor-

den. Een andere optie is een watermerk, maar 

dit is een kostbare methode. Goede ideeën om 

fraude tegen te gaan graag melden bij het 

LCHV. Zodra we meer weten, komen we hier 

uiteraard op terug. 

Matthijs Plemp, LCHV 

 

Vraag en antwoord 

Zowel via e-mail als via de helpdesktelefoon 

(020-555 5415) komen diverse vragen binnen 

over THZ-onderwerpen. Enkele vragen worden 

hierna in de nieuwsbrief behandeld. 

 

Mag een hairstrokemesje gewoon worden weg-

gegooid in de prullenbak? 

Nee, dit mag niet. Het hairstrokemesje moet in 

een naaldencontainer worden gedeponeerd. 

 

 
 

Een PMU’er gebruikt de hairstroketechniek, 

maar dan gewoon met behulp van een pigmen-

teerpen en naaldmodule. Moet de GGD hiervoor 

extra geld in rekening brengen omdat men de 

hairstroketechniek gebruikt? 

Nee, indien gewoon een naaldmodule gebruikt 

wordt geef je een PMU-vergunning. Alleen bij 

gebruik van de handmatige hairstroketechniek 

(de mesjestechniek) wordt een aparte vergun-

ning verleend. Als men een pigmenteerpen ge-

bruikt én de handmatige hairstroketechniek 

(met een mesje), dan verleen je een combina-

tievergunning.   
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Een PMU'er vraagt aan de GGD welke verdovende 

crème rondom de ogen gebruikt kan worden bij 

een PMU-behandeling. Kan de GGD hier advies 

over geven? 

Nee, de GGD kan hierover geen advies geven. In 

de richtlijn is aangegeven dat een cliënt die een 

verdovende crème wil gebruiken, dit moet aan-

vragen via een recept van haar/zijn huisarts. De 

huisarts bepaalt dus of én welk middel eventueel 

geschikt zou zijn.  

 

Een ondernemer die PMU uitvoert gebruikt de 

vaseline van Nouveau Contour, die vermeld 

wordt in de nieuwsbrief van dec 2009. Deze af-

tercarezalf is afgekeurd, maar Nouveau Contour 

heeft een brief gestuurd waarin staan dat de 

crème nu wel toegelaten is. Hierin staat niets 

vermeld over de geurstof. Wat is nu juist? 

De Nouveau Contour aftercare cream die in 2009 

op de markt was, bevatte een geurstof, ondanks 

het feit dat hierover niets vermeld werd op de 

verpakking. Dit is door de VWA aan de kaak ge-

steld. Nouveau Contour heeft nu een nieuwe 

voorraad vaseline waar de geurstof niet meer in 

zit (en waarover logischerwijs dus ook niets meer 

vermeld staat op het etiket). Nu kan het natuur-

lijk zo zijn dat je soms nog potjes uit de oude 

voorraad tegenkomt. Het is dus zeker slim om 

tijdens de inspectie een potje te openen en te 

ruiken of er geurstof inzit. Het is een heel duide-

lijke citroengeur. Indien het een potje uit de oude 

voorraad is, dan moet het afgekeurd worden. 

Potjes uit de nieuwe voorraad mogen goedge-

keurd worden. 

 

Heeft de GGD een verplichting ten aanzien van 

het inspecteren van een tattooconventie en zo ja, 

hoe verloopt de financiering van de inspectie? 

In het kader van de Wet publieke gezondheid 

heeft de GGD bemoeienis met publieksevene-

menten, dus ook bij een tattooconventie. Voor de 

uitvoering van de Wet publieke gezondheid wordt 

de GGD gefinancierd door de gemeente. In dat 

kader dient de GGD zich ervan te vergewissen 

dat bij de tattooconventie geen grote risico's 

worden gelopen. De kosten voor een eventuele 

inspectie, maar ook voor de voorbereidende ge-

sprekken, kunnen dus niet zonder meer op de 

organisator worden afgewenteld. Dit kan alleen 

als de gemeente dit in de vergunningverlening 

voor het evenement heeft geregeld. Anders moet 

de gemeente dan wel de GGD binnen zijn taken 

in het kader van de Wet publieke gezondheid, dit 

zelf betalen. 

 

De nVWA overhandigt normaliter een boeterap-

port of schriftelijk bevel aan de overtreder. Dit 

rapport wordt alleen overhandigd aan de rechts-

persoon die de overtreding begaat en niet aan 

bijvoorbeeld de GGD. De nVWA geeft aan dat 

dit alleen mogelijk is indien er een convenant is 

getekend. Bij de inspectie tatoeëren en piercen 

is er geen convenant getekend. Kan er dan 

geen informatie uitgewisseld worden? 

In artikel 7 van de Warenwetregeling tatoeëren 

en piercen zijn zowel ambtenaren van de GGD 

als de nVWA aangewezen als toezichthouder. In 

de rol van toezichthouder kan de GGD informa-

tie delen met de nVWA. Tatoeus is ook zo inge-

richt dat informatie tussen beide toezichthou-

ders uitgewisseld kan worden. 

 

Bij een evenement is een piercer uitgenodigd 

aan wie een vergunning voor piercen is gewei-

gerd. Kan de vrijstelling voor een evenement 

om deze reden geweigerd worden? 

Ja, het is niet aannemelijk dat de organisatie 

ervoor zou kunnen zorgen dat een dergelijke 

piercer zich tijdens het evenement wel aan de 

regels houdt. Stel aan de evenementenorgani-

satie voor om een andere piercer uit te nodigen 

of het piercinggedeelte te schrappen. 

 

In de centrale hal van een woonzorgcentrum is 

een vijver aanwezig. Het betreft een vijver met 

oppervlaktewater (planten, slib en vissen). 

Doordat de hal overdekt is, is de omgevings-

temperatuur boven de 20-25 graden. In de vij-

ver staat een fontein. Het is niet precies duide-

lijk hoe hard de fontein sproeit maar het is in 

ieder geval geen erg hard sproeiende fontein en 

hij komt ook niet heel hoog. De vijver werd door 

een bewoner bijgehouden maar sinds enige tijd 

niet meer. De vijver wordt nu steeds viezer.  

Is hier een risico op verspreiding legionella in de 

ruimte en moet legionellapreventie plaatsvin-

den?  

Door de overdekte ruimte is er een risico op het 

blijven hangen van waternevel. Ook is de tem-

peratuur gunstig voor legionellagroei. Daaren-

tegen is het vuile water juist ongunstig voor de 

bacterie; er is veel competitie van andere bac-

teriën en de uitgroei van legionella tot grote 

aantallen is niet te verwachten.  Omdat de fon-

tein niet veel sproeit, is de verneveling waar-

schijnlijk minimaal.  

Er zijn dus risico’s aanwezig, maar ook factoren 

die ervoor zorgen dat er weinig groei kan 

plaatsvinden. Als er ook sprake is van weinig 

verneveling, dan is de kans op verspreiding van 

legionella niet heel groot. Om het risico nog 
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meer te verminderen zou kunnen worden over-

wogen om een fontein te kiezen die nagenoeg 

niet vernevelt of om helemaal geen fontein te 

plaatsen.  

Legionellapreventie is niet mogelijk. De enige 

werkende preventie in deze situatie is namelijk 

het toevoegen van biociden, maar dat is niet 

wenselijk gezien de flora en fauna in de vijver. 

 

Tijdens een evenement gaat de brandweer de-

monstraties geven en mogen kinderen spelletjes 

doen met een brandweerspuit. Er wordt hierbij 

gebruikgemaakt van oppervlaktewater. Moeten in 

de vergunning voorwaarden opgenomen worden 

i.v.m. legionella? En zijn er nog risico's ten aan-

zien van andere bacteriën die in oppervlaktewa-

ter voorkomen?  

De concentratie legionellabacteriën in oppervlak-

tewater is laag en bovendien is er geen casuïstiek 

bekend van dergelijke situaties waarbij opper-

vlaktewater wordt verneveld. Het is daarom niet 

nodig om met betrekking tot legionella voor-

waarden op te nemen in de vergunning. Ten aan-

zien van andere bacteriën (zoals E.coli en Pseu-

donomas, etc.) is het advies om in de vergunning 

op te nemen dat het water niet direct op de men-

sen wordt gespoten en dat de toeschouwers bij 

voorkeur bovenwinds staan zodat zij geen water-

nevel op zich krijgen. 

 

Als medewerker in de kinderopvang heb ik al 

flink wat teken verwijderd. Echter de afgelopen 

tijd ben ik hier wat voorzichtiger mee geworden 

en laat ik het verwijderen liever aan de ouders of 

de huisarts van de kinderen over. Vanwege het 

risico op de ziekte van Lyme, wil ik hier niet 

(meer) verantwoordelijk voor zijn. De vraag is 

echter wie hier verantwoordelijk voor is, de ouder 

of is het ook een taak van een pedagogisch me-

dewerker, indien die de teek ontdekt? 

Wiens taak het is om de teek te verwijderen is 

niet aan de overheid om te beoordelen. Wat wel 

van belang is, is de duur dat de teek zich op de 

huid bevindt. Is dat namelijk meer dan 24 uur 

dan is de kans op overdracht van de bacterie die 

de ziekte van Lyme veroorzaakt, groter. Dat be-

tekent dus dat het verwijderen van een teek in 

principe zo snel mogelijk moet gebeuren, en ten 

minste binnen 24 uur. Nu is het in de kinderop-

vang vrijwel nooit zo dat een kind langer dan 24 

uur in de opvang verblijft zonder dat de ouders 

het kind zien. Bij het signaleren van een teek kan 

er dus gekozen worden om de teek direct te ver-

wijderen (dat is in de lijn met het verlenen van 

de normale zorg), maar er kan ook voor worden 

gekozen om de ouders bij het ophalen van het 

kind te waarschuwen (dit moet dan wel geborgd 

zijn). Overigens moeten de ouders ook ingelicht 

worden over het verwijderen van een teek als 

dat door de pedagogisch medewerker is gedaan. 

Ouders moeten namelijk toch blijven opletten 

op het ontstaan van een ronde kring rondom de 

plek waar de teek zat. Het is dus aan de op-

vangorganisatie om hiervoor een beleid op te 

stellen. 

 

De oorthermometer mag in de kinderopvang 

gebruikt worden. Geldt dit ook voor  

voorhoofdthermometers?  

De oorthermometer, mits op de juiste wijze 

gebruikt, geeft een betrouwbare uitslag. Onder 

de juiste wijze wordt in ieder geval verstaan dat 

de lens van de sensor schoon is. Verder moet er 

altijd gebruik worden gemaakt van een schoon, 

onbeschadigd en nieuw (=disposable) hoesje. 

Bij het meten moet de oorschelp wat naar bo-

ven en naar achteren worden getrokken om de 

gehoorgang in rechte positie te brengen. De 

thermometer meet immers de temperatuur van 

het trommelvlies. Vaak is, naast de aanwezig-

heid van een prop oorsmeer, het richten van de 

sensor op de wand van de uitwendige gehoor-

gang de oorzaak van de temperatuurafwijkin-

gen. 

Het gebruik van een voorhoofdthermometer kan 

een onbetrouwbare uitslag geven. De oorzaak 

ligt veelal niet bij het apparaat maar eerder 

omdat bij transpiratie - geen uitzondering bij 

koorts -door afkoeling een lagere temperatuur 

van de huid wordt gemeten. Tussen deze 

(huid)temperatuur en de daadwerkelijke li-

chaamstemperatuur kan een groot verschil be-

staan. Het is daarom af te raden om een voor-

hoofdthermometer te gebruiken. 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het LCHV. 

Het LCHV is een onderdeel van het RIVM/CIb en 

is gehuisvest bij de GGD Amsterdam. Deze 

nieuwsbrief is bestemd voor medewerkers van 

GGD’en en overige betrokkenen werkzaam in de 

Technische Hygiënezorg. De LCHV-nieuwsbrief 

verschijnt 4 keer per jaar. 

 

Teksten: Joan Worp en Christa van Dijk (tenzij 

anders vermeld). Kopij voor de volgende 

nieuwsbrief kan voor 1 september 2011 digitaal 

verstuurd worden naar info@lchv.nl of per post: 

LCHV 

Postbus 2200 

1000 CE Amsterdam 

www.lchv.nl 


